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Als gouden kralen…… 
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 “Op mijn school is het altijd feest”.  
Dit zei een kind onlangs. Het laat je weer even stil staan bij hoe bijzonder het 

is dat wij op de Vrije school de Jaarfeesten vieren en hoeveel vreugde het de 

kinderen brengt. Deze vreugde wordt alleen nog maar groter wanneer je je ook 

als ouder verdiept in de jaarfeesten en deze feesten, naast de voorbereidingen 

en viering op school, ook een plek krijgen in het gezin. Ook voor jezelf is het je 

verdiepen in de oorsprong en betekenis van de Jaarfeesten een verrijking. 

Als gouden kralen…… 
zijn de feesten gelegen in de krans van het jaar. Wat is de oorsprong van deze 

jaarfeesten en wat voor plaats en betekenis hebben ze voor ons? Hoe kunnen 

wij deze feesten vormgeven en vieren in ons leven en in ons gezin. 

Met de kleurrijke draad van de seizoenen rijgen wij in deze cursus de 

jaarfeesten als gouden kralen aaneen, tot een ketting van inspiratie! 

 

Je bent van harte uitgenodigd mee te doen! 

 

Adrike Branderhorst en 

Trudy Vonk-Blits 

Juli 2015 

De feesten zijn: 
 Michaël (oogstfeest) 

 Sint Maarten 

 Sint Nicolaas 

 Advent 

 Kerstmis (midwinter) 

 Drie Koningen 

 Maria-Lichtmis 

 Carnaval 

 Palmpasen 

 Pasen 

 Hemelvaart 

 Pinksteren 

 Sint Jan (midzomer) 

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. 



Elke bijeenkomst bevat: 
 een inhoudelijke gedeelte, er wordt achtergrond informatie gegeven over 

het betreffende jaarfeest 

 een kunstzinnig gedeelte, er wordt iets gemaakt in de sfeer van het 

behandelde feest 

Daarnaast is er: 
 een seizoentafel 

 een boekentafel (ter inzage) 

 ruimte om met elkaar in gesprek te komen 

Praktische informatie: 
Dag:  Woensdagavond 

Datums: 23 september 2015 Michaël (oogstfeest) 

4 november 2015  Sint Maarten  

25 november 2015 Sint Nicolaas, Advent 

9 december 2015  Kerstmis (midwinter), Drie Koningen 

27 januari 2016  Maria-Lichtmis, Carnaval 

9 maart 2016  Palmpasen, Pasen 

20 april 2016  Hemelvaart, Pinksteren 

8 juni 2016   Sint Jan (midzomer) 

Tijd:   19.30 tot 22.00 uur 

Plaats:  Aula van Vrije school “de Zevenster” 

Kosten: Door een financiële bijdrage van de STBA (stichting ter 

bevordering van de antroposofie, www.stba-uden.nl ) kunnen we 

deze cursus aanbieden voor € 60,00 per deelnemer, te voldoen op 

de 1e cursus avond. Deze kosten zijn inclusief materialen, 

koffie/thee en lekkers, passend bij het jaarfeest. 

 

De cursus vindt doorgang bij minimaal 10 deelnemers. De uiterste 

inschrijfdatum is 12 september 2015. Bij voldoende deelnemers ontvang je vóór 

16 september 2015 een bevestiging per email en de uitnodiging voor de eerste 

bijeenkomst.  

http://www.stba-uden.nl/


Voor vragen en/of opgeven: 
Adrike Branderhorst: 

Op school om de week op woensdag en iedere week donderdag en vrijdag. 

Telefonisch: 0413-268571 

 

Trudy Vonk-Blits: 

Op school dinsdag t/m vrijdag 

Telefonisch: 06-52868808 

e-mail: trudy.vonk@planet.nl 

 

mailto:trudy.vonk@planet.nl

